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Antal medlemmar: 
 Under verksamhetsåret har skolan haft 33 elever (38 under 2018-19) i låg- och mellanstadiet, 
samt tio elever i Sofia Distans. Låg och mellan stadiet har delats upp i tre grupper utefter ålder och fär-
dighet i svenska. 
 
Lokaler: 

Undervisningen har fortsatt skett på Tokyo International School (TIS), onsdagar kl. 16:45 till 
18:45. Lektionssalarna ligger på tredje våningen i skolans USB hus. Rasterna (17:50 till 18:10) till-
bringas i gymnastiksalen eller i klassrummen. TIS stängde skolan fr.o.m. 1 mars pga COVID-19 fram 
till terminsstarten den 9 september. Från april fram till sommarlovet bedrevs lektionerna via distansun-
dervisning och Zoom.  
 
 
 



Skolans verksamhet: 
Svenska Skolföreningen i Tokyo bedriver kompletterande undervisning i svenska för årskur-

serna 1-9 på Tokyo International School. Undervisning på högstadiet bedrivs i samarbete med Sofia 
Distans och omfattar förberedelse för nationella prov.  
 
Undervisningen följer Skolverkets styrdokument “Kursplan i svenska för kompletterande undervisning 
för svenska elever i utlandet”. Den innefattar för alla årskurser bl.a. olika läs- och skrivstrategier, språ-
kets struktur (grammatik) och kultur kopplat till Sverige. Fokus ligger på att göra undervisningen varie-
rad och rolig. Svenska traditionella sånger sjungs i samband med Lucia, jul- och sommaravslutning. 
För att öka samhörigheten i skolan får elever från olika grupper ibland redovisa eller spela upp kortare 
pjäser för andra klasserna.  
 
Under våren kom COVID-19 och ändrade på hela skolans rutiner. TIS stängde och undervisningen fick 
ställas om till distans. Det var en svår tid eftersom ingen visste hur länge den skulle vara stängd eller 
hur lektionerna skulle kunna hållas. Först mailades hemuppgifter till eleverna och sedan övergick vi till 
Zoom möten. Zoom mötena hölls i ca 1 timma eftersom eleverna hade svårt att hålla koncentrationen 
längre än så. Lärare och handledare har varit tillgängliga för samtal under resterande ordinarie lektions-
tid. Trots den korta omställningstiden lyckades skolan fortsätta bedriva undervisning i svenska. 
Svenska skolan är en viktig del av svenskkolonin i Tokyo. 
Den ger möjlighet att knyta svenska kontakter och för bar-
nen att träffa andra svenskar en gång i veckan. Det finns ut-
rymme att göra fler sociala aktiviteter utanför skolan om 
medlemmarna driver det. Temat för läsåret var OS. 
 
I oktober fick skolan fick ett mycket uppskattat besök av 
medlemmar av från Svenska Paralympiska Kommitteen. De 
höll ett föredrag om Parasport i Sverige och sedan organise-
rade de “Blindboll” i gymnastiksalen.  
 
Skolans populära luciatåg framträdde flera gånger bl.a. på 
Volvos Cars julfest, The Swedish Chamber of Commerce 
(SCCJ) och på Moomin Valley park. 
 
Föräldern Örjan Pettersson kom in och fotade skolans ele-
ver och lärare. Gruppbilden gavs ut som julklapp till ele-
verna.  
 
Julavslutningen skedde i samband med luciaframträdande 
på Svenska ambassaden med efterföljande gudstjänst och 
julfika. 
 
Anna Lindberg Larsson drog i ett sångprojekt med sommar-
sånger som 6 elever deltog i digitalt. 
 
Den årliga vårpicknicken flyttades fram till höstterminen 
och arrangerades i Arisugawa park den 18 oktober 
  
 
 
 



Grupp 1 
Grupp 1 bestod av 11 elever ledda av en lärare och en assistent. Fokus har legat på alfabetet, 

vokaler och konsonanter, veckodagar, månader och klockan samt ordklasser och stavning. Vi övade på 
att skriva korta texter och lättare läsförståelse. Vi använde oss av “Uggleboken Bokstavsbok” Årets 
tema var OS eftersom OS var planerat att hållas i Tokyo. Vi lärde oss om maskotarna, historien bakom 
OS och om olika sportgrenar. 
 
Undervisningen varvades med lärarledda genomgångar, lek och sång, film- och radioklipp och arbets-
blad. En återkommande rutin var den uppskattade högläsningen i början av varje lektion. Eleverna har 
haft tillgång till biblioteket där de själva fått välja en bok att ta med hem.  
 I mars kom COVID-19 och undervisningen anpassades först till utskickat material med uppgifter till 
veckovisa Zoom möten. Det var en utmaning och stor omställning för både lärare och elever. Uppläg-
get blev kortare lektioner på ca 1 timma med läsning, skrivövningar och lekar.  
Varje vecka har en enklare läxa delats ut och närvaron i klassen har varit genomgående hög.  
 
Grupp 2 

Gruppen bestod av 10 elever, oftast var en assistent med under lektionerna. 
Under läsårets gång satte vi fokus på studiematerialet ”Livet i Bokstavslandet”, åk 2, där läsebok 
och arbetsbok kombinerades med interaktivt material från UR. Inför nya kapitel i läseboken tog 
programmen upp bokstäver, ord och stavning på ett underhållande och pedagogiskt sätt. Denna 
metod blev som en röd tråd och fungerade väldigt bra under lektionerna och uppskattades av 
eleverna också.  
 
Lekar, Lilla Aktuellt med efterföljande diskussioner stod även på schemat. Mycket fin grupp där 
eleverna har gjort framsteg i svenska språket. Vi ägnade en viss tid åt Svenska skolans tema 
“Olympiska Spelen” där vi pratade om dess historia, symboler och sportgrenar. Svenska skolan fick vid 
ett tillfälle möjlighet att välkomna representanter från Sveriges paralympiska kommitté på besök i 
Tokyo. En presentation om vad parasport innebär som avslutades med att eleverna fick pröva på 
en av sporterna “Goalball”. 
 
Från och med mars månad stängdes TIS lokaler och resterande termin blev det 
distansundervisning, vilket blev utmanande. Till en början skickade vi lärare hemuppgifter 1 gångg i 
veckan vilket omformades till Zoom lektioner.  
 
Grupp 3 

Grupp 3 bestod under läsåret av 12 elever i åldrarna 10-12 år. Gruppen hade en lärare och de-
lade en assistent med grupp 2. 
Gruppen har arbetat med olika typer av texter på svenska såsom intervju, artiklar, reklam, dikter och 
faktatexter om OS. Gruppen har också arbetat en del med att skriva egna texter bl,a, en skräckhistoria 
och att beskriva världens sämsta hotell. 
 
De har gått igenom och arbetat med grammatik med ordklasserna substantiv, verb, adjektiv, preposit-
ioner, adverb, pronomen och räkneord. De har även lite kort tittat på satsdelar. I undervisningen har 
gruppen också sett en del på svts program på nätet såsom "Lilla aktuellt", "Fabellas värld", "En rolig 
historia" och "Läsmysteriet". 
 
Från och med mars månad blev undervisningen helt annorlunda. Till en början fick eleverna hemupp-
gifter varje vecka, men från och med början av april fram till terminslutet hade gruppen lektion via 
Zoom varje onsdag. Undervisningen var mest fokuserad på grammatik i form av ordklasserna adjektiv, 
substantiv och verb. Vi övade även en hel del på stavning och pratade om olika stavningsregler i 
svenska språket. Eleverna fick även träna på att argumentera för eller emot olika saker. 



 
Sofia Distans 

Under året har Svenska Skolan i samarbete med Sofia Distans hållit handledarledda lektioner 
för elever i årskurs 6-9. Gruppen bestod av 10 elever. Varje elev har en egen studieplan och med hand-
ledarens hjälp har denna följts upp. Under COVID-19 perioden fanns handledaren tillgänglig per mail 
och telefon under lektionstid. En genomförd och godkänd kurs på Sofia Distans ger grundskolebetyg i 
Svenska och Svenska som Andra språk från år 6 respektive år 7. 
 
 
Styrelsens verksamhet: 
1. Styrelsen har hållit tre möten under året, enligt stadgarna.  
2. En ny föräldrarepresentant, valberedning samt revisor valdes på årsmötet 2019. 
3. Sebastian Lagberg slutade som handledare för Sofia Distans under sommaren.  
4. Fanny Tjäder slutade som sekreterare och lärare för grupp 3. 
5. Gunilla Chailloux tog över som sekreterare efter Fanny.  
6. Anette Oom slutade som assistent. 
 
Ekonomi: 

Årets resultat för 2019-2020 uppgår till 174,000 yen (15,038 SEK, med en växelkurs på 11.60). 
Det positiva resultatet, som överstiger det budgeterade resultatet, beror främst på sänkta lönekostnader 
så skolan inte använde sig av assistenter vid onlineundervisning under våren. Skolan har även fått ett 
en-gångs bidrag på 25,851 SEK. Tack vare årets positiva resultat har totala tillgångar ökat från 1.53 
miljoner yen till 1.7 miljoner yen. 
 
För att säkerställa skolans ekonomi genomfördes en höjning av elevavgifterna till 30,000 yen för låg- 
och mellanstadieelever, samt 37,000 yen för Sofia Distans, per termin fr.o.m. HT 2020. Denna höjning 
innebär att skolan går med en årlig vinst på ca. 135,000 yen, vilket tryggar den framtida verksamheten 
och skapa en buffert för en ökning av kostnaden (t.ex. lokalhyra) eller plötsligt bortfall av intäkter. 

 
 

 
 

 
 


